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VIDEOTEATRALIZAR:
O VERBO ELETRONICO I
DE OTÁVIO DONASCI
-,

Uno Cristiane de Albuquerque

-

oce ja imaginou estar andando
tranqüilamenie pela rua e dar
de cara com estranhos seres de
cabeças de videos? Se nunca, então
prepare-se: há quatro anos Oiávto Donasci, um publicitário maluco de 33
anos, vem desenvolvendo o videoteatro. Isto mesmo, s'idcoteatro. Mistura
de vídeo e teatro: atores trajando rottpas escuras dançam, cantam, recitam
versou com monitores de video no lugar da cabeça. Cada tela de monitor
(acoplada ortopedicaenente ao corpo
de um ator) é conectada através de cabus a um videocassete que emite as
mais diversas imagens para o video/rosto.
Dona.sci, bastante animado com o
projeto, espera que ele logo alratice noNada de espuiaridade. E atiserte:
panto. se um dia qualquer, no ceniro
da cidade, uma videouriaiura (assins
ele batizou os seus personagens)quiscr
dançar com você".
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TEATRO F vDEO
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O interesse desse paulista por ieairo
vem desde ostempos
,
do "Liceu Coração de Jesus ,onde fazia de tudo: es.
crevia peças, compunha musicas, pianejava o emano e atuava,
Jaasualigaçaocont outdeodatade
um pouco mais tarde. Desde 1974
(quatudo ainda eursavaoterceiro ano
cc artes ruasticas na rri estaca
querendo fazer videoarte, o que. segundo ele, "era muiio luxo para um filho de alfaiate". Somente cm 1980
conseguiu "rachar" com um antigo da
Comunidade onde vivia unt VHS via
contrabando. E foi coni esse equipamento (um Panasonik n-linha) que começou a fazer os seus priniciros trabalhos.
Em 1981 foi convidado por SandovaI (diretor da Bienal( para mostrar a
sua produção de videoarir na lhENAL em São Paulo. O convite, dc certa forma, surpreendeu Doirasci. pois
nessa época já dirigia filmes dc prurpagaruda com ec(uipa:ticniur prirlissirinal.
co VHS significava para ele apoia.'. uma
- possibilidade de uni i rahuihir niztis pessoal e com custo ttienor.

Kôcllreuter. No final do curso, os alunos fartam uma apresentarão, integrardo unta orquestra coitiposta de
coros, danca. instrunientosconvencionais, sinietizadores, câmera de eco e
dois videos.
Quando Donaset soube que Paulo
Maluf estaria na platéia, resolveu miprovisar. Em poucas horas concluiu o
projrto de videoteatro que estava sendoesbocado há quatro meses. Eassim.
a prituteira videocriatura surgiu no paIco. fazendo hilariantes discursos num
tom malulista.
Deoois desta primeiraperíormance.
o videoteatro deslanchou. No espaço
entre julhoe novembrode8l foramesi
critos pelo menos cem projeios
devideotxiaiuras.
lima de suas performances mais conhecidas aconteceu há dois anos., no
priniciro fesuisal de video do MIS. em
São Paulo. Ela comecou na Avenida
Paulista e prosseguiu até a sede do
MIS. Uma tipica videocriatura (de
nianio escuro e tela na cabeça) nioniada em uni cavalo branco recitava um
testo sobre fonte, peste e guerra. O
«Cavaleiro do Apocalipse" carregava
untaesoada fluorescznteeutihaelohos
brancos no luRar dos olhos. A perforirarice tanibeni represeniou para Dor,tsci uma oportunidade de desabafar.
,

-

Drcacvideomiawrarqva "irrradfram"r,pr r,
gnma da Gabi na &nde,rantm.

em altos brados. o seu descotitentamento com o governo da época.
Aliás, ele reconhece: "Muita coisa
que fiz via videoteatro, uni gordinho
de óculos diretor de arte e propaganda
jamais faria'. Realizou, para se ter
uma idéia, um sonho de adolescente
em uma performance no Rio: dançar
com aSõnia Brasa. Quem dançou com
a atriz foi a videocriatura, mas pelo
menos unia parte desta (o corpo) era
Donasci.

.
A lINGUAGEM
.

Para o tnventor. ovideoteatro, ttteS
mo m sturando as linguagens do video
e teatro, surge conto algo inteiramente
novo. poisnão e o resultado de unia soma. mas stes um terceiro procuto com
caractertstica.s propnas. "O sideotea-

troatndaesiaengarinhandO.masiade senvolve a sua linguagem. Numa cena
de morteemvideoieatro. porexemplo,
o ator cai e o seu r-rsto começa a dcsfocar-se lentamente na tela. E isso não
pode ser feito soem video ou só em teauro". .
.
Aprimeira reaçàodaspessoas frente

asvideocrtatura.stentsidogrralmentea
do "riso nervoso", conta o performancer. "Somente após o convencinsento deque 'aquilo' se constitui num
ser (com corpo e rosto). lodas as imagens que forem emitidas para a tela, serão elevadas á condição de face. Uma
face que, conio num sonho, poderá revelar-sede infinitas maneiras: ocupará
apenas uma parte da tela, terá uma bo- ca ou um olho no espaço todo, estará
desfocada, etc."
E para quem pensa que isto tudo é
caro e consplicado. etigana-se: com
- apenas um monitor preto e branco,

UMA ARTF Do FUTURO

•.

Desde 1984 Donasct a incluiu, num
deseusprototupos, aemsssão semcatro
(feita atrases de um transmissor de seve). Mas tsso ainda esta muito longe de
satisfazê-lo. Paraele, todosossuportes
dasltnguagens(opapelfotograficopara a fotozraf'ia, a teia para o cinema.
etc.) são cõpias redutoras da real linguagem humana, que e a imaginação.
Crê, desde ja, que o vtdeoteairo acabsrá um dia(ntaa terasido uro rrferenciai
importante para uma arte eizrrónica
tridrmensionai) quando uma imagem,
com movimentação ao vivo ou prégravada, puder ocupar o mesmo espaço que ocupamos. Essa imagem/personagem não mais dependerá de qualquer suporte sólido. O espaço cênico
poderá, para Donasci, vir a ser a pró.
pria sala do espectador. Neste estázc
que idealiza a eletrônica também fa-

bricará(abaixocusto)oftgurinoeoce.
rtário,
A holografia convenceu Donasei di
que a linguagem bidimensional mxii
com seus diascontados. E queo teatro,
ao interpenetrar-se cornos processes
de imagem tridimensional, será a artt
do futuro.
Esperamos que os nossos olhos pos
sam mesmo Contempiar e participar di
coisas novas puni Futuro próximo. 1
queos sonhosdeste moço idealista nãs
se transformem apenas em idéias pari
uma boa ficção cientifica.
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uma cirnera e um sideocassete, uma
videocriatura pode ser feita. A expressão do video/rosto é suscetivel de ser
laboratorizada de diversas formas,
combinando as possibilidades teatológicas do tubo, da cãmera e do .ideo, a
todas as potencialidades do teatro.
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